Mötesprotokoll fört på SRSL konstituerande möte den 15 april kl. 19:00 via zoom
Deltog: Henrik Emanuelsson, Cattlin Marques, Karolina Ross, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth,
Susanne Tundal
Anmält förhinder: Catharina Brandsten
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att fastställa dagordningen

§3

Val av justeringsman
Mötet beslöt att välja Anna Tallroth till justerare

§4

Val av funktioner
a)

Vice ordförande

Mötet beslöt att välja Henrik Emanuelsson till vice ordförande
b)

Sekreterare

Mötet beslöt att välja Catharina Brandsten till sekreterare
c)

Kassör

Mötet beslöt att välja Lotta Sjaunja till kassör
§5

Val av övriga funktioner och uppdrag
Mötet diskuterade vilka ansvarsområden som behövdes under året och beslöt att
fördela ansvaret enligt följande:
•

•

Tidningsansvarig: Susanne Tundal. Mötet beslöt att på nästa möte
diskutera tidningen och planera innehåll till resterande nummer i år,
enligt temamodell. Manusstopp för nästa nummer är den 15 maj. Den 7
maj hörs vi alla på chatten för att planera och se till att material kommer
in till det numret.
Viltspår- Anna Tallroth kvarstår som styrelsens representant i
viltspårskommittén. Marie Andersson fortsätter sitt uppdrag som
sammankallande i kommittén. Uppdrag för verksamhet kvarstår som
tidigare.

•

•
•
•
•
•

Tävling- Karolina Ross blir sammankallande och styrelsens
representant. Kommittén är helt ny så Karolina fick i uppdrag att tillsätta
fler i kommittén och planera verksamhet.
Hemsida- Cattlin Marques ansvarar för hemsida, men kommer tillfråga
avelsråd om de kan hålla hanhundslistorna uppdaterade.
Utställning/Exteriörbeskrivning: Anna Tallroth kvarstår som
styrelsens representant. Mika Sjaunja fortsätter sitt uppdrag i kommittén.
PR- Tillsvidare sköter styrelsen löpande PR
Avelsråd- Cattlin Marques tillfrågar sittande avelsråd om de vill
fortsätta sitt uppdrag
Projektgrupp för inkorsning- Cattlin Marques och Catharina
Brandsten fortsätter att representera styrelsen i projektgruppen.
De som är sammankallande får i uppdrag att binda till sig ytterligare
kommittémedlemmar för att verksamheten skall fungera.

§6

Val av arbetsutskott ( AU)
Mötet beslöt att välja Cattlin Marques (ordf), Lotta Sjaunja (kassör) och
Catharina Brandsten (sekr) som arbetsutskott ( AU). Mötet beslutade vidare att
AU får ta ekonomiska beslut om max 3000 sek. För summor överstigande 3000
kr så krävs styrelsens beslut.

§7

Firmatecknare och attesträtt
Mötet beslutade att tecknare är Cattlin Marques (xxxxxxx) och Lotta Sjaunja
(xxxxxxxx), som var och en för sig tecknar rasklubbens firma vad det gäller
samtliga in och utbetalningar via bank/postkonto samt internetbank.

§8

Avtackning av föregående styrelsemedlemmar
Mötet beslöt att tacka av föregående styrelse med avtackningsgåvor till ett
maximalt värde av 1500 kr. Cattlin fick i uppdrag att ombesörja detta.

§9

Ansökan SKK forskningsfond
Cattlin Marques föredrog för styrelsen om genvariationstestningen som kommer
genomföras under året. SRSL har fått testkit levererade och projektgruppen för
inkorsning har satt ihop en väl genomtänkt lista på 50 talet individer att testa.
Tidsplan för testningen och resultat av testningen är slutfört under 2021.
Mötet beslöt att Catharina Brandsten och Cattlin Marques i uppdrag att ansöka
om bidrag för korsavelsprojektets räkning ur SKK:s forskningsfond

§ 10

Exteriörbeskrivning
SRSL fick redan i höstas godkänt av SLK att arrangera exteriörbedömning, men
covidläget och restriktionerna gjorde då ett genomförande omöjligt.
Mötet beslöt att nu ta upp detta igen på agendan.
Utställnings/exteriörbeskrivningskommiten får i uppdrag att hitta plats, datum
och domare under maj månad. Cattlin Marques och Lotta Sjaunja hjälper till.

§ 11

Övrigt
Inga övriga frågor

§ 12

Nästa möte
Mötet beslöt att nästa möte blir den 30 maj kl. 19:30 via zoom.

§ 13

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra första möte och förklarade mötet avslutat

_____________________________

______________________________

Ordförande Cattlin Marques

Protokollförare, Lotta Sjaunja

_____________________________
Justerare Anna Tallroth

